
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я 

Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в користування земельних 
ділянок, поновлення договорів оренди земельних 
ділянок, надання дозволів на складання технічної 
документації по оформленню права користування 

земельними ділянками, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 21.06.2011 року №381 
щодо припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування 
та надання в оренду земельних ділянок, поновлення договорів оренди 
земельних ділянок, надання дозволів на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками юридичним і фізичним 
особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що 
розміри земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і 
генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 
100, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 141, 152 Земельного кодексу України, 
ст.ст..7,21,23 Закону України „Про оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні, Постановою Кабінету Міністрів України від 
26.08.2009р. № 982 „Про затвердження Порядку розміщення малих 
архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 
до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю „ЗАТ Енергоприлад" 
площею 0,3692 га по вул.Підприємницькій, 22, згідно з листом від 22.03.2011 
року №25; 

1.2.0рендному підприємству „Броварипромжитлобуд" площею 0,9315 га 
по вулЛерняховського, 21-6, згідно з листом від 31.05.2011 року № 86; 

1.3 .Відкритому акціонерному товариству „Київобленерго" площею 0,8099 
га, згідно з листом від 18.03.2011 року №24/712; 

1.4.Центральній Спілці споживчих товариств України (Укоопспілка) 
площею 1,2470 га, згідно з листом від 26.05.2011 року №96. 



2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на якій розміщене 
майно, що являється власністю фізичних та юридичних осіб: 

2.1 .Товариству з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Амос» площею 
0,3692 га, з них 0,2913 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування комплексу виробничо-
технологічної бази по виготовленню металоконструкцій та складуванню і 
збереженню товарів народного вжитку - землі промисловості, по 
вул.Підприємницькій, 22 терміном на 5 років; 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Т-Фактор» площею 
0,9315 га, з них 0,3281 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування об'єкту 
незавершеного будівництва ( багатоквартирний житловий будинок з 
вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери) - землі житлової 
забудови, по вул.Черняховського, 21-6 терміном на 5 років; 

2.3 .Київській обласній організації Партії регіонів площею 0,8099 га, з них 
0,1703 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі громадського 
призначення, по вул. Київській, 298 терміном на 5 років; 

2.4.Споживчому товариству «Альянс-5» площею 1,2470 га, з них 0,1094 
га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
електропостачання, для обслуговування частини комплексу по 
вул.Красовського, 22 терміном на 5 років. 

3.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування та надати в постійне користування земельну ділянку 
підприємству «Центр соціально-трудової, професійної та медико-соціальної 
реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та молодих інвалідів Броварського 
міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату 
«Прагнення» площею 0,0283 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення (рілля), для будівництва та обслуговування виробничої бази -
землі промисловості, по вул. Щолківській. 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право користування на земельну ділянку та надати 
в користування земельну ділянку шляхом укладення договору особистого 
строкового сервітуту фізичній особі-підприємцю Полянчуку Валерію 
Віталійовичу площею 0,0010 га для облаштування окремого входу при 
проведенні реконструкції з розширенням частини нежитлового приміщення під 
стоматологічний кабінет - землі комерційного використання, по 
вул.Симоненка,4, секція 7, прим.П терміном на 5 років. 

5.Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 
5.1.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Шепталовим Сергієм Миколайовичем, 



зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040733800026 від 12.03.2007 року, на земельну 
ділянку площею 0,0615 га, з них 0,0235 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового 
комплексу - землі комерційного використання, по вул.Степана Разіна,5-а 
терміном на 5 років; 

5.2.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю фірма'„Цеоліт", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства, Дентр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040400700093 від 19.01.2005 року, на земельну 
ділянку площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування адміністративно-
виставочного комплексу - землі комерційного використання, по вул. Єсеніна 
1/1, терміном на 49 років. 

5.3 .договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
„Міжрегіональний торгово-діловий комплекс „Будівельне місто", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
,Дентр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800173 від 06.04.2006 року, на земельну 
ділянку площею 10,0085 га, в тому числі 0,6688 га - землі обмеженого 
використання - інженерні мережі водопроводу та зв'язку, для будівництва 
багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, на території З 
мікрорайону IV житлового району терміном на 5 років; 

5.4.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Нагорняк Олександром Анатолійовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства, Дентр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800209 від 19.04.2006 року, на земельну 
ділянку площею 0,0854 га для обслуговування приміщення гаражу - землі 
комерційного використання, по вул. ДимитроваД 19 терміном на 10 років. 

5.5.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Танцурою Ольгою 
Петрівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за №040633800242 від 03.05.2006 
року, на земельну ділянку площею 0,0312 га, з них 0,0165 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
обслуговування перукарні та кафетерію - землі комерційного використання, 
по вул. Короленка,56-б терміном на 10 років; 

5.6.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством „Ветбіо", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800277 від 18.05.2006 року, на земельну ділянку площею 0,5000 га 



для будівництва та обслуговування ветеринарного комплексу - землі 
промисловості, по вул. Кутузова в районі кладовища терміном на 5 років; 

5.7.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю підприємство 
„Будконтракт", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за №040633800295 від 05.06.2006 
року, на земельну ділянку площею 0,4000 га для будівництва 
багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, на території 5 
мікрорайону IV житлового району терміном на 5 років; 

6.Розмістити тимчасові споруди для провадження підприємницької 
діяльності та укласти договір особистого строкового сервітуту на земельні 
ділянки: 

6.1.Фізичній особі - підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу 
площею 0,0020га для розміщення громадського стаціонарного туалету - землі 
комерційного використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№20 
(біля парку «Перемога») терміном до 21.07.2014 року; 

6.2.Фізичній особі - підприємцю Горохівському Олександру 
Анатолійовичу площею 0,0021га для розташування тимчасової споруди (кіоск 
в складі павільйону очікування) - землі комерційного використання, по 
вул.Київській, в районі розміщення буд.94 терміном до 21.07.2014 року. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками шляхом укладення договору 
особистого строкового сервітуту: 

7.1. Фізичній особі-підприємцю Клименко Яніні Тофіліївні орієнтовною 
площею 0,0043 га для облаштування вхідної групи до нежитлової будівлі по 
вул.Гагаріна, 1 -а; 

7.2. Громадській організації інвалідів „Броварчани" орієнтовною площею 
0,0033 га для облаштування вхідної групи до нежитлового приміщення по 
вул.Шевченка,2; 

7.3. Громадянці Форманській Людмилі Йосипівні орієнтовною площею 
0,0007 га для облаштування вхідної групи до реконструйованої квартири № 22 
під магазин непродовольчих товарів по вул .Марії Лагунової, 19; 

8.Надати дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, на яких розміщене майно, що являється власністю 
юридичних та фізичних осіб, у користування на умовах оренди: 

8.1.Товариству з обмеженою відповідальністю кафе „Віктор" 
орієнтовною площею 0,0458 га, за рахунок резервних територій міста, для 
обслуговування об'єкту незавершеного будівництва (ресторанний комплекс) 
по вул.Гагаріна, 28-6; 

8.2.Товариству з обмеженою відповідальністю „Укрпромскло" 
орієнтовною площею 2,0676 га, за рахунок земель промисловості, для 
обслуговування частини майнового комплексу по вул. Київській^ 1; 



8.3 .Товариству з обмеженою відповідальністю „Каріна" орієнтовною 
площею 0,1200 га, за рахунок земель промисловості, для обслуговування 
частини майнового комплексу по вул. Київській,221. 

9.Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок: 

9.1. орієнтовною площею 0,0049га, за рахунок земель загального 
користування, по вулЛІевченка в районі басейну „Купава" для подальшого 
укладення договору особистого строкового сервітуту під розміщення тимчасової 
споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

9.2.орієнтовною площею 0,0049га, за рахунок земель загального 
користування, на перетині вул. Шевченка та вул. Василя Симоненка для 
подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту під 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

9.3.орієнтовною площею 0,0032а, за рахунок земель загального 
користування, по вул. Грушевського в районі розташування будинку № 13 для 
подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту під 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

9.4.орієнтовною площею 0,0056 га, за рахунок земель загального 
користування, по вул. Київській в районі розташування будинку № 302 для 
подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту під 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

9.5.орієнтовною площею 0,0050 га, за рахунок земель загального 
користування, по вул.Грушевського Михайла в районі розташування будинку 
№ 7 для подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту під 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. 

10.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність об'єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку „Престиж Сервіс" орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, для обслуговування І та П черги 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Черняховського, 21. 

11.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій 
розміщене майно, що являється власністю фізичної особи, громадянину 
Гаджієву Сакіту Муту Огли, орієнтовною площею 0,0371 га для 
обслуговування нежитлового приміщення по вул. Гагаріна, 22. 

12.3атвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 
меж наступних земельних ділянок: 

12.1 .площею 1,6600 га в районі транспортної розв'язки автодороги з 
залізницею в УІ житловому районі для подальшого укладення договору 
особистого строкового сервітуту щодо обслуговування дренажних систем та їх 
охоронної зони. 



Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 
міською радою та громадянином Кузьміним Костянтином Олександровичем на 
земельну ділянку площею 1,6600 га за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення (сіножаті) для обслуговування дренажних систем та їх охоронної 
зони в районі транспортної розв'язки автодороги з залізницею в УІ житловому 
районі; 

12.2.площею 0,0030 га по вул.Кірова в районі міського цвинтаря для 
подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту щодо 
обслуговування тимчасової споруди (павільйон) та тимчасового пристрою. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броваригаз" 
на земельну ділянку загальною площею 0,0030 га за рахунок земель загального 
користування для обслуговування тимчасової споруди (павільйон) та 
тимчасового пристрою по вул.Кірова в районі міського цвинтаря; 

12.3.ПЛОЩЄЮ 0,0030 га по вул.Київській в районі зупинки „Порошинка" 
для подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту щодо 
обслуговування тимчасової споруди (павільйон) та тимчасового пристрою. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броваригаз" 
на земельну ділянку загальною площею 0,0030 га за рахунок земель загального 
користування для обслуговування тимчасової споруди (павільйон) та 
тимчасового пристрою по вул.Київській в районі зупинки „Порошинка". 

13.Продовжити термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди 
публічному акціонерному товариству „Райффайзен банк Аваль" орієнтовною 
площею 0,0413 га для обслуговування частини нежитлового приміщення по 
вул. Гагаріна, 22 до 21.10.2011 року. 

14. Продовжити термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Броварському гаражному 
кооперативу «Радист» орієнтовною площею 1,8192га для обслуговування 
колективних гаражів по вул..Кутузова,6 до 21.01.2012 року. 

15.Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 
договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 01.09.2011 року: 

15.1. Фізичній особі-підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 
0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, 
по вул.Залізничній в районі розміщення ВАТ «Управління механізації 
будівельних робіт»; 

15.2.Громадянину Резніченку Олександру Івановичу площею 0,0530 га, з 
них 0,0015 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій, для обслуговування частини не житлового приміщення - землі 
комерційного призначення, по вул.Постишева, 1; 



15.3.Громадянці Екель Ніні Вікторівні площею 0,0614 га, з них 0,0007 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі комунікацій, для 
обслуговування частини приміщення магазину - землі комерційного 
призначення, по вул.Постишева, 1; 

15.4. Громадянину Вічевому Ігорю Івановичу площею 0,0241 га для 
обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного використання, 
по вул .Кирпоноса, 3; 

15.5.Міжнародній благодійній організації „Благодійний фонд „СОС 
Дитяче Містечко" площею 3,0000 га для обслуговування комплексу - землі 
житлової забудови, по вул. Шевченка, 18; 

15.6. Фізичній особі-підприємцю Пішому Віталію Леонтійовичу площею 
0,0130га для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського,17-в. 

16.Продовжити термін проведення державної реєстрації договорів 
оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди 
землі до 01.09.2011 року: 

16.1. Товариству з обмеженою відповідальністю „Євробетон" площею 
0,8000 га, з них 0,8000 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування об'єкту 
транспортної інфраструктури (проїзду) до логістичного комплексу - землі 
транспорту, по бульв.Незалежності; 

16.2.Товариству з обмеженою відповідальністю комбінат 
«Броварибудвироби» площею 1,7626 га для обслуговування майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул. Металургів, 4. 

17.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 21.04.2011 № 
202-08-06 „Про припинення права користування земельними ділянками...." 
відмінити пункт 17.7 цього рішення відносно фізичної особи - підприємця 
Гамової Антоніни Олександрівни, в зв'язку з виконанням встановлених вимог 
забезпечення безпеки дорожнього руху по вул.Шевченка. 

18.Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого 
у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №041096300020 від 17.03.2010 р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю „Торговий Дім „Афаліна" слова „площею 0,0272 га" замінити 
словами „площею 0,0218 га", в зв'язку з припиненням частини земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Афаліна", 
відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 17.03.2011 
№ 168-07-06. 

19.Скасувати рішення Броварської міської ради від 15.04.2010 року 
№1490-81-05 „Про відмову від договору оренди земельної ділянки площею 
0,4440 га, розташованої на території П черги кварталу Олімпійський" відносно 
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товариства з обмеженою відповідальністю „Міські інвестиції", в зв'язку з 
укладенням договору оренди земельної ділянки. 

20.Попередити фізичні особи, що зазначені в п.п. 2,4 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення 
їх державної реєстрації до 21.09.2011 року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 
користування землею. 

21.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 даного 
рішення, про необхідність укладення до 21.09.2011 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

22.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.8,9 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 21.09.2011 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

23 .Доручити міському голові Сапожку І.В. бути представником 
Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 
угод. 

24 .Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни грошової 
оцінки земель м.Бровари. 

У випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

25 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови АндрєєваВ.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 21 липня 2011 року 
№ 


